
ZMLUVA O NÁJME nasvietených optických vláken/vedení  

uzatvorená podľa  § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
/ďalej len „zmluva“/ 

 

 

 

Prenajímateľ:  

 

Obchodné meno:   LiveNET services s.r.o. 

Sídlo:    Na Dujave 193/1,08256 Pečovská nová Ves 

IČO:     45370842 

DIČ:     2022999572 

Číslo účtu:    SK277500 0000 0040 13503764 

Bankové spojenie:   ČSOB 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: s.r.o., Vložka č: 22778/P 

(ďalej aj ako „Prenajímateľ“)  

 

a 

 

Nájomca: 

 

Obchodné meno:   Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo:     Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves    

IČO:     00327590 

DIČ:     2020711660 

Číslo účtu:    SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

Bankové spojenie:   VÚB a.s. Prešov 

(ďalej aj ako „Nájomca“)  

(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet a účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ je vlastníkom Optických Vedení  - Ftth Pečovská Nová Ves 

2. Prenajímateľ za nižšie uvedených podmienok prenajíma nájomcovi Optické trasy „Carrier Eth 1Gps - PON“ 

z centrálneho uzla  „PON multibod“ do koncových odberných miest Nájomcu . V neobmedzenom počte v rámci 

exitujúcej siete prenajímateľa. Výhradne však pre účel obce “Prevádzka kamerového systému v obci Pečovská 

Nová Ves“.  

3. Za Odovzdanie optického vedenia v rámci predmetu nájmu v koncovom bode sa považuje optický uličný 

rozvádzač prenajímateľa. 

 

Článok II 

Doba nájmu 

 

1. Nájom je dohodnutý na dobu určitú 10 (slovom „desať“) rokov. 

 

Článok III 

Úhrada za nájom a služby spojene s nájmom 

 

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán v sume 1 EUR/rok  

2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájomné a zálohové platby za služby spojené s nájmom ročne, vždy 

najneskôr do 15-teho dňa príslušného roka, na číslo účtu vedeného v hlavičke tejto zmluvy, Platby podľa tejto 

zmluvy sa považujú za uhradené dňom ich pripísania na účet prenajímateľa. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa tejto zmluvy do omeškania, 

zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo splatnej dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Povinnosť nájomcu platiť zákonné úroky z omeškania tým nie je dotknutá. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť 

zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nezavinil porušenie povinnosti. 

 



Článok IV 

Ukončenie nájmu a odstúpenie od zmluvy 

 

1. Nájom sa končí uplynutím doby uvedenej v Článku II ods. 1 zmluvy. 

2. Pred uplynutím dojednanej doby sa nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou 

výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. 

3. Výpoveďou môžu zmluvné strany ukončiť nájom podľa § 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov, pričom sa dohodli, že výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 

písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi ak: 

a) potrebuje predmet nájmu pre svoje potreby 

b) nájomca užíva predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel, alebo 

c) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní. 

V týchto prípadoch sa zmluva ruší dňom, keď takýto prejav vôle prenajímateľa bude doručený nájomcovi. 

5. Možnosť odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení Občianskeho 

zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 

Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje: 

- odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie a v tomto stave ho na svoje 

náklady udržiavať 

- umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

2. Nájomca sa zaväzuje: 

- užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou a len pre svoje potreby. 

- znášať obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie správy siete, 

rekonfigurácie pripadne servis na dátovej sieti 

- nevykonávať podstatné zmeny na prevádzke zariadení „rekonfigurácia,vymena“ napojených na dátovú 

sieť prenajímateľa  „predmet nájmu“ bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, 

- neprenechať predmet nájmu do užívania tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

prenajímateľa riadne a včas platiť nájomné 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 

3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými  stranami. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na 

základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že 

Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 

podpisy.  

 

 

V Sabinove dňa 25.2.2019     V Pečovskej Novej Vsi dňa 25.2.2019 

 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

Martin Kandráč      PhDr. Jaroslav Dujava 

konateľ spoločnosti                                                                 starosta obce 
(prenajímateľ)                                                                          (nájomca) 
 


